
Start nieuw schooljaar
Kijk ook eens op onze website www.cbs-rehoboth.com

Inleiding

Na een lange zomervakantie is het goed om elkaar weer terug te zien! We hopen dat
iedereen heeft kunnen uitrusten en genieten van vrije tijd. Een nieuw schooljaar is altijd weer
even wennen. Nieuwe juffen, soms een andere groepssamenstelling; we zullen de komende
weken in de groepen extra aandacht besteden aan een goede start en samen met de
kinderen goede afspraken maken om te bouwen aan een fijne sfeer.

In het nieuwe jaar weten we ons ook afhankelijk van onze Hemelse Vader. We kunnen niet
zonder zijn kracht, zegen en wijsheid.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar dat
voor de deur staat. Laten we er samen een fantastisch jaar van maken!
Als er vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw groep en bij de directeur
Renske de Jong of bij locatiecoördinatoren Jan Pieter den Hoed en Elsbeth van
Voorthuijsen.

Afwezigheid juf Elsbeth

Zoals u wellicht weet kampt Juf Elsbeth al enkele maanden met rugklachten (Hernia).
Ondanks dat de vakantie haar goed heeft gedaan, zijn de klachten niet minder geworden.
De behandelingen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Dit heeft haar doen besluiten om voorlopig haar lesgevende taken (groep 7/ 8) naast zich
neer te leggen. De komende weken gebruiken we om na te denken hoe haar IB-taken
vervangen worden. Elsbeth zal voorlopig ook geen taken oppakken als locatiecoördinator.

Welkom in de school

Ten opzichte van de situatie voor de zomervakantie zijn er geen wijzigingen. Hieronder zijn
de belangrijkste zaken opgesomd:

● Vanaf 8.20 uur (eerste bel) kunnen de kinderen de school in. Om 8.30 uur (tweede
bel) zullen de lessen starten.

● We hanteren zoals 'gewoonlijk' de twee ochtendpauzes.
● Ook dit jaar kunnen de kinderen tussen de middag weer op school eten. Dit zal

gebeuren in drie groepen.
- Groep 1 en Groep 2
- Groep 3 t/m 5
- Groep 6 t/m 8.
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Binnenbrengen leerlingen groep 1, 2 en 3

De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 mogen hun kind op maandag 22 augustus
naar binnen brengen en een kijkje nemen in het lokaal. Een goede start is goud waard!
Zoals u in de informatiebrief heeft kunnen lezen mogen de ouders van groep 3 hun kinderen
de eerste 3 ochtenden binnen brengen.

Fietsenstalling

De kinderen kunnen op het schoolplein weer hun fietsen in de fietsenrekken parkeren.
Groep 1 en 2: In de fietsenstalling op het kleine (eigen) schoolplein
Groep 3 en 4: Bij de ingang van het grote plein aan de linkerkant.
Groep 5/6/7: Lange gedeelte van het plein bij de hekken (vanaf binnenkomst grote plein aan
de rechterkant. Vanaf ‘het schip’ beginnend met groep 5, daarna groep 6 en vervolgens
groep 7.
Groep 8 en de leerkrachten: Voor het noodlokaal van meester Adriano

Zou u uw kind eraan willen herinneren dat hij/zij de fiets op de juiste (nieuwe) plek parkeert,
aangezien de leerlingen vanuit automatisme wellicht naar de fietsenrekken gaan waar ze in
het vorige schooljaar hun fiets parkeerden.

Extra noodlokaal

Voor de kinderen uit Oekraïne is afgelopen
week een extra lokaal op het schoolplein
geplaatst. Wellicht heeft u dat al gezien.
We zijn blij dat deze kinderen een eigen
lokaal hebben gekregen en dat er zo ook
meer ruimte is ontstaan in ons hoofdgebouw.
Vanaf donderdag 1 september start voor hen

het schooljaar. In deze groep zitten 20 kinderen van groep 4 t/m 8. Het is een speciale
taalklas waar de kinderen maximaal één jaar inzitten. Wanneer ze daarna nog in Nederland
verblijven zullen ze instromen in een reguliere groep. Op dit moment zijn het 15 kinderen uit
Groot-Ammers/Nieuwpoort/Langerak, 2 kinderen uit Goudriaan, 2 kinderen uit Giessenburg
en 1 leerlingen uit Molenaarsgraaf. Van al deze leerlingen is er één afkomstig uit Turkije.

Vakantierooster

Eerste schooldag 22 augustus 2022

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 06 januari 2023
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Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 03 maart 2023

Goede Vrijdag/Pasen 07 april t/m 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

2e pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen

Op deze dagen/dagdelen zijn de leerlingen vrij in verband met studiedagen:

● donderdagmiddag 10 november 2022 (vrij vanaf 12.00 uur)
● woensdag 28 juni 2023

Nieuwsbrieven

Donderdag 1 september zal de nieuwsbrief van september verstuurd worden.

Informatieavond

We zijn blij dat we elkaar kunnen ontmoeten! We nodigen u van harte uit op maandag 5
september. Op deze dag organiseren we een informatieavond. U bent vanaf 19.00 uur van
harte welkom! Verdere informatie zal in de volgende nieuwsbrief te vinden zijn.

We zien uit naar een prachtig nieuw schooljaar. Samen staan we sterk!
We hopen u en uw kind(eren) a.s. maandag in goede gezondheid te ontmoeten.

Met vriendelijke groet
Team CBS Rehoboth
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